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DECADORTHZ
DECAPANTE DE DESINCRUSTANTE

1. APRESENTAÇÃO
DECADORTHZ é um poderoso renovador superficial.
Graças à sua formulação ligeiramente gelificada, permite eliminar eficazmente os depósitos de tártaro,
calcário e leitadas de cimento ou de gesso, bem como os vestígios de ferrugem. Permite mesmo limpar
e renovar o aço inoxidável (série 304 a 316). Pode ser utilizado tanto no interior como no exterior, desde
que o seu ambiente o permita.

2. VANTAGENS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Económico.
Fórmula gelificada que evita os salpicos.
Não exige ação mecânica.
Elimina os vestígios de óxidos e ferrugem das superfícies.
Não ataca borrachas, juntas e materiais plásticos.
Deixa uma película protetora nos metais, sem atacar as ligas leves.
Não emite vapores nocivos ou corrosivos.
Contém antioxidantes.
Inócuo para fossas séticas.

3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO
•
•
•
•

Construção: todas as especialidades (canalizador, serviço de manutenção, multisserviços, etc.).
Serviços municipais, serviços técnicos.
Piscinas municipais e privadas.
Agricultura.

Em tratamento de choque ou manutenção regular de:
- Instalações sanitárias e torneiras.
- Eletrodomésticos (resistências, esquentadores, máquinas de lavar, serpentinas, máquinas de café,
etc.).
- Antitártaro para lavadoras a alta pressão.
- Ladrilhos.
- Sobre ladrilhos após o preenchimento das juntas.
- Após a realização de pavimentos de gravilha em betão.
- Em madeiras, telhas, terracota, pavimentos de tijoleira de barro, pedras naturais, etc.

4. MODO DE EMPREGO
DECADORTHZ pode ser utilizado puro ou diluído no máximo de 1 litro em 5 litros de água, em função
da porosidade do suporte. (Por exemplo: puro para uma utilização em betão poroso e diluição 1 para 8
em ladrilho).
Atenção: Diluir sempre adicionando o DECADORTHZ à água e não o inverso.
Aplicar com trincha ou com um pulverizador adequado.
Humedecer ligeiramente o suporte antes da aplicação.
Trabalhar por pequenas superfícies para que as mesmas fiquem sempre humedecidas.
Esfregar com o auxílio de uma vassoura industrial, se necessário.
Consumo: Em função da espessura a eliminar e do resultado pretendido, repetir 2 a 3 vezes se
necessário em superfícies difíceis.
Deixar atuar durante alguns minutos; em seguida, lavar abundantemente com água limpa.
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DECADORTHZ
DECAPANTE DE DESINCRUSTANTE

Aplicação:
Ferramentas de aplicação

:

Trincha, boneca embebida, pulverização,

Diluição

:

Diluir 1 l de DECADORTHZ para 5 a 20 l de água

Limpeza das ferramentas

:

Água (não deixar secar)

5. CARACTERÍSTICAS
Aspeto
recipiente

no

Massa volúmica

: Líquido incolor
: 1,20 ±0,05 g.cm-3

Conservação
: 1 ano na embalagem original fechada
(Para mais informações, consultar o parágrafo 9 da ficha de dados de segurança).

6. SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO
•
•
•
•

Consultar a ficha de dados de segurança do produto emwww.quickfds.fr.
Conservar longe de produtos alcalinos.
Aconselha-se a utilização de luvas.
Proteger todos os materiais que não devem entrar em contacto com o produto ou os seus
vapores (mármore, cobre e suas ligas, latão, zinco, alumínio e suas ligas, materiais sensíveis,
etc.)

As informações da presente ficha técnica são dadas de boa fé e a título indicativo, não pressupondo, seja em que caso for, uma garantia da nossa parte nem a
nossa responsabilidade ao nível da utilização dos nossos produtos. Esta ficha técnica anula e substitui todas as versões anteriores. A Compagnie France Chimie
reserva o direito de alterar os seus produtos e a presente ficha técnica sem aviso prévio. Antes da utilização, o cliente deve certificar-se de que a presente nota não
foi alterada por uma edição mais recente que possa ter em conta novos dados técnicos.

Produto destinado exclusivamente a uso profissional.

